
 

 
 
 
 
Velkommen til vårens viktigste konferanse og 
møteplass for skogbruket i Oppland og Hedmark!  
 
Tidspunkt: Tirsdag 10. april 2018  
Tid:  Kl. 09.00-15.00 
Sted: Høgskolen i Innlandet – Campus Evenstad 
 i det nye adm. og undervisningsbygget «Annes hus» 
 
Målgruppe: Skogbruksfunksjonærer (privat og offentlig), skogbrukslærere, 

skogstudenter, skogsentreprenører i Oppland og Hedmark 
 Arrangementet er dekket av fylkesinntrukne rentemidler. 
 
Arrangør:  Kontaktutvalget for skogbruk i Oppland  
 og Kontaktforum for skogbruk i Hedmark 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. april 2018 
 
Kontaktpersoner: 
Jon Sigurd Leine, 915 81 196, fmopjsl@fylkesmannen.no 
Torfinn Kringlebotn, 909 83 308, fmhetkr@fylkesmannen.no  
 
Konferanseweb: www.fylkesmannen.no/vaarsamling2018   

Skogselskapet 

Fylkesmannen i 
Oppland 
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PROGRAM Vårsamling tirsdag 10. april 2018 

 
Tid Tema Foredragsholder 

 
09.00 Ankomst med rundstykke, kaffe i kantina på Evenstad 

 
Møteleder:  
Bjørn Håvard Evjen 
NIBIO 

   
09.30 Åpning og velkommen til Vårsamling Terje Hoffstad, Stor-Elvdal kommune 

Kristin Gangås, HINN Evenstad 
   
 De usynlige skogeierne – hvem er de og hva vil de med skogen sin?  Hanne K. Sjølie 

HINN Evenstad  
 

 Snutebilleregistreringen 2017 – Hva er situasjonen 7 år etter forrige 
undersøkelse? 

Kjersti Holt Hanssen 
NIBIO 
 

 «Plantval» på norsk. Frøkildebeskrivelser og mer optimalt valg av 
plantemateriale.  
Hvor viktig er stedstilpasset gran og furu for framtidsskogen? 
 

Arne Steffenrem 
NIBIO 
 

 Fruktig pause og kaffepåfyll 
 

 

 «Röy i tid». Økonomien i ungskogpleien for skogeier og skogbruket. 
Hva er effekten på volum og rotnetto (arealavkastning) og 
verdiskapingspotensialet for Innlandet hvis målsettingen nås? (Mål 
for Hedmark: 150.000 dekar og Oppland: 75.000 dekar, dvs. en 
dobling av aktiviteten.) 
 

Even Bergseng 
NIBIO 

 Offisiell lansering av ny kalkulator for skogkulturøkonomi 
 

Erling Bergsaker 
NORSKOG 

12.00 Lunsjbufett med elghakk  
   
13:00 Sertifisering og kontroll som driver for skogkultur? Erling Bergsaker 

NORSKOG 
 

 Hva skjer med offentlig skogforvaltning? Roller, oppgaver og 
endringer hos kommuner, Fylkesmann og landbruksdirektorat 
 

Haavard Elstrand 
Fylkesmannen i Hedmark 

 Tiltak i tett eller forsømt skog – Hva koster det egentlig  
å hogge ryddetrærne? 
 

Mikael Fønhus 
Skogkurs 

 Nok en fruktig pause  
 

 

 Når er det tynningspotensial, og hvordan tynne riktig?  
Nye høye massevirkepriser vil øke tynningsaktiviteten. Hva påvirker 
beslutningsgrunnlaget? 

Trygve Øvergård 
Skogkurs  
 
 

 Økonomiske virkemidler i 2018; skogsveg, skogkultur, klimatiltak 
 

FM Hedmark/Oppland 

14.45  Avslutning av Vårsamlingen  
   
15:00 Åpen omvisning på Campus Evenstad, med innlegg om innovativ 

trebruk, nytt bioenergianlegg, studentboliger i massivtre mv. 
Servering av grillet dåhjort ved Skogselskapet i Hedmark. 
 

Kristin Gangås 
HINN Evenstad 
Knut Arne Gjems m.fl. 
Skogselskapet i Hedmark 
 

(16:00 Årsmøte i Skogselskapet i Hedmark, «Annes hus»)  
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